
WPA  - Nieuwsbrief 4 - 2016  1 

 

WPA Benelux 

Coscorobazwaan 
(Coscoroba coscoroba) 

Kasteelpark Born 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

WPA – Nieuwsbrief 4 – 2016  
 

Blz. 2 Van het bestuur 
Blz. 3 Fazantendag kasteelpark Born 
Blz. 7 Op bezoek op de  WPA-Duitsland 09-10-11 september 2016 
Blz. 11 Nieuwsflitsen 
Blz. 16 Verslag ECBG vergadering op 9 september in Erfurt  - Duitsland 
Blz. 17 Lidmaatschap 2017, agenda  en nieuwe leden 
 
 
 
 

 
   
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Nieuws 2016/4 
 

 

 



WPA  - Nieuwsbrief 4 - 2016  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Voorzitter 
Ludo Pinceel 
 
Secretaris 
Paulo Raeymaekers 
 
Penningmeester 
Teun van de Braak 
 
Leden 
Frédéric Verstappen 
Ivan Roels 
Dirk Callebaut 
Jaak Janssen  
 
Coördinator studbooks 
Ivan Roels 
 
Website 
www.wpa-benelux;info 
 
E-mail 
info@wpa-benelux.info 
 
Hoofdredacteur Nieuwsbrief 
Ludo Pinceel 
 
Leden European 
Conservation Breeding 
Group 
Ludo Pinceel 
Paulo Raeymaekers 
Frédéric Verstappen 
 
Internationale contacten 
Steven Vansteenkiste 
 
Veterinaire aspecten 
Loi Burger 
 
Ereleden 
Han Assink postuum 
Dieter Arnolds postuum 
Madelon Willemsen 
 
Postadres secretariaat 
Paulo Raeymaekers 
Lage weg 37c 
2470 Retie 
België 
 
Raad van Advies 
R. van Bocxstaele  
Prof. Dr. G.M. Dorrestein 
Ir. R. Holsheimer 
Drs. Ir. P.P. van der Lugt 
Drs. Ing. Ronald Wezeman 
 
Uitgave 
De Nieuwsbrief WPA wordt 4 
maal per jaar uitgegeven 
onder verantwoordelijkheid 
van de WPA-Benelux 
 

Van het bestuur 
 
 
Als deze vierde en laatste nieuwsbrief jullie bereikt, is 
het jaar onzes Heren 2016 al flink gevorderd en is het 
geweeklaag over het voorbije zwakke broedseizoen 
alweer wat uitgestorven. Ondanks alle tegenslagen 
hebben toch weer heel wat jonge vogels hun weg naar 
nieuwe eigenaars gevonden en wordt er al uitgekeken 
naar het nieuwe jaar, waarin alles zoveel beter zal 
verlopen, of dat hopen we toch.  
 
In deze nieuwsbrief kunnen we ondermeer terugblikken 
op een erg geslaagde Fazantendag in Kasteelpark Born 
op 24 september dit jaar. De talrijke opkomst en het 
schitterende weer maakten van deze dag een erg gezellig 
samenzijn en gaf ons de gelegenheid voor oude en 
nieuwe contacten.  
We kunnen nu al weer uitkijken naar volgend jaar, maar 
daarover later meer. 
 
De 23ste ECBG-vergadering werd begin september 
georganiseerd door WPA-Duitsland en ging door te 
Erfurt. Het verslag ervan vind je verder in deze 
nieuwsbrief. Een aantal Benelux-leden maakten van de 
gelegenheid gebruik om eveneens naar het voormalige 
Oost-Duitsland af te zakken ondermeer om er de 
geweldige collectie van Christian Möller te bezoeken en 
er aan de Duitse "fazantendag" deel te nemen. Ook 
hierover vind je een verslag met de nodige beelden. 
 
Er is ook heel wat nieuws te melden over de activiteiten 
van onze Focusgroepen.  
Sommige, zoals die van de Kraagfazanten en de 
Tragopanen werken gestaag voort aan het opbouwen van 
zuivere en leefbare populaties in beschermd milieu 
terwijl andere, zoals die van de Pauwfazanten een 
nieuwe adem gevonden schijnen te hebben. Enkele 
ondernemende leden (jammer genoeg weer grotendeels 
dezelfde als altijd) hebben zelfs de moed gevonden een 
nieuwe Focusgroep rond de Oorfazanten te starten.  
Ook de activiteiten rond de redding van de Edwards-
fazant gaan onverdroten verder en heel wat nieuwe paren 
werden samengesteld om de belangstellenden te 
gerieven. 
In de Nieuwsflitsen lees je hier alles over. 
 
Tenslotte blijft er me niets anders over dan jullie uit 
naam van het hele bestuur een prettig jaareinde met 
leuke feesten te wensen!  
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Fazantendag Kasteelpark Born 
 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft eind september onze fazantendag plaats. 
Dit jaar hebben we “Kasteelpark Born” uitgekozen als locatie. Vroeger was WPA hier een 
regelmatige gast, maar de laatste jaren was het park wat vergeten. Blijkbaar hebben we een 
goede beslissing genomen. 
Onze leden konden onze keuze ook smaken , want we hadden  niet minder dan 62 deelnemers 
aan de dagactiviteit.  

 
Het park heeft iedereen 
verrast met de vele 
aanpassingen en 
heropfrissing van de 
verblijven. De medewerkers 
van het park hebben al heel 
wat werk verricht om dit 
park toch tot een mooie, 
aangename omgeving om te 
vormen. De inspanningen 
voor het welzijn en behoud  
van de dieren kwamen op de 

eerste plaats. Enkele foto’s zeggen 
hier meer dan woorden. 
We werden op zaterdag 24 
september vanaf 9h verwacht te 
Born. De heer Theo Meeks stond 
ons reeds op te wachten met koffie 
en gebak. Niets was aan het toeval 
overgelaten voor een warme mooie 
ontvangst. 
 
Voor de deelnemers 
was het een blij 
weerzien en we 
konden weer wat 
bijpraten over al dan 
niet geslaagd 
kweekseizoen. 
Om 10 uur sloeg de 
klok voor het 
aanvangen van de 
rondleiding door het 
park. Nu pas kon je 
merken hoe groot dit 
park wel is en dat het 
toch heel wat soorten 
huisvest. Het zijn niet de grote 5 die hier zitten maar wel enkele interessante dieren. Het park 
doet tevens aan behoud en werkt mee aan enkele kweekprogramma’s. 
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 Dit park bevat niet het grote 
aantal fazanten. Maar het is 
jammer genoeg een trend dat ook 
in alle grote dierentuinen het 
aantal vogels en vooral fazanten 
achteruit gaat. Hier zullen we mee 
moeten leren leven. 
 
Na de 2 uur durende rondleiding 
was het tijd voor de lunch. Het 
broodjesbuffet stond ons reeds op 

te wachten. 
Hierna was het tijd voor de lezingen 
in de  kelder van het oude 
hoofdgebouw. Deze kelder was mooi 
omgevormd tot een 
conferentieruimte. Door de grote 
opkomst was er maar net plaats 
genoeg . 
 
Na het welkomstwoord van Ludo 
was het aan Theo Meeks om een 
voordracht te geven 
over het park. Theo gaf 
een mooie presentatie 
over het verleden , 
heden en toekomst van 
het park. Tevens 
kennen we nu de 
historie van het kasteel 
in dit park. 
 
Na Theo was het de 
beurt aan Teun Van de 
Braak om te vertellen 
over het bezoek dat hij 

 

 

 

 

 

Foto Ariel Jacken   
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had gebracht aan India en Nagaland. Teun kon enkele mooie beelden tonen en vooral de 
foto’s van de Blyth Tragopanen waren zeker te smaken. 

 
Na Teun was het woord aan onze 
voorzitter Ludo over het project 
“Saving the Edwards”. We kregen 
een mooi overzicht van het ontstaan 
van dit project, de reeds genomen en 
gedane inspanningen en wat ons de 
toekomst nog zal brengen. Dit 
allemaal om uiteindelijk de 
Edwards-fazant vrij te kunnen laten 
in zijn oorspronkelijk habitat in 
Vietnam. Dit is een belangrijk 
project voor WPA en wij nemen dan 
ook wereldwijd de lead in dit 
project. Dit is ook een mooie 

samenwerking tussen WPA en de dierentuinen. Deze samenwerking is belangrijk en vooral de 
inspanningen die de liefhebbers doen om deze mooie soort niet verloren te laten gaan zijn erg 
belangrijk, zoals het delen van kennis en het ter beschikking stellen van kweekruimten. 
 
Na Ludo was het de beurt aan 
onze laatste spreker John Corder. 
Hij bracht ons een uiteenzetting 
over de kweek van de Borneo 
Pauwfazant. Het houden en 
kweken van deze zeldzame fazant 
is niet zo simpel en John heeft heel 
wat obstakels moeten overwinnen 
om dan toch enkele jongen groot 
te kunnen brengen. Het is deze 
ervaring die hij ons bijbracht op 
zijn typische manier van 
presenteren. Zijn mimiek en 
uitbeeldingen zijn zijn manier om 
iets over te brengen en maken 
vertalen vaak onnodig. 
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De avond was snel daar en zo liep het dagprogramma van onze fazantendag ten einde.  
 
Het grote aantal deelnemers aan het avondprogramma had ons enigszins verrast. We konden 
afklokken op 30 deelnemers aan deze activiteit. Een absoluut record voor het 
avondprogramma. 
Het Kasteelpark had weer zijn uiterste best gedaan om ook dit tot een goed einde te brengen.  
Na het aperitief, aangeboden door WPA, smaakte het eten zeer goed en aan drank was er geen 
gebrek. De leden konden dit wel appreciëren en het viel duidelijk in de smaak. Het duurde 
ook wel even voor de laatste deelnemers het park verlieten. De zon was reeds al lang onder 
gegaan en de sterren en de maan kwamen ons tegemoet. 
 
Alle deelnemers waren er lovend over eens dat we hier een prachtige fazantendag hebben 
gehad. Alles was prima geregeld en dit is zeker de verdienste van de medewerkers van het 
kasteelpark. Gelukkig konden we ook genieten van een prachtige herfstdag en was de zon 
zeker van de partij. Als bestuurslid ging ik s‘avonds naar huis, gelukkig met het slagen van 
deze dag, want het is toch elk jaar even afwachten.    
 
Langs deze weg wil ik, in naam van het bestuur,  alle mensen van het kasteelpark nogmaals 
bedanken voor  de inspanningen die zij hebben geleverd om deze dag tot een mooi einde te 
brengen. 
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Op bezoek op de  WPA-Duitsland-Jahrestagung  in Erfurt – 
Duitsland  09-10-11 september 2016 
 
Naar jaarlijkse gewoonte waren we met een aanzienlijke delegatie uit WPA-Benelux 
vertegenwoordigd op de jaarlijkse bijeenkomst van WPA Duitsland, die dit jaar heeft 
plaatsgevonden in Erfurt. Aan deze bijeenkomst was er ook een ECBG meeting  
voorafgegaan, waarvan verslag in deze nieuwsbrief. 
Omwile van familiale omstandigheden was onze groep deze keer gesplitst: drie van ons (Jaak 
Janssen, Frédéric Verstappen en Ludo Pinceel) vertrokken al donderdag richting Erfurt om er 
in de namiddag een bezoek te brengen aan de collectie van Christian Möller. Met z'n drieën 
was dat uiteraard erg aangenaam en we konden achteraf bij een kop koffie nog wat gezellig 
nakaarten.  's Avonds werd een bezoekje gebracht aan de oude stad (Erfurt is de hoofdstad 
van Bundesland Türingen) waar het oude centrum verassend groen is gebleven. Op 
vrijdagvoormiddag  werd  dan  de  ECBG-vergadering  bijgewoond.  Vrijdagnamiddag  konden 
we nog deelnemen  aan  het bezoek aan het Natuurhistorisch museum, maar daarna  ging het 
weer huiswaarts en werd de fakkel overgenomen door de rest van de Benelux-groep. 

 

Op  vrijdagnamiddag  was  er  een  bezoek  voorzien  aan  het  Naturkundemuseum  Erfurt.  Dit 
museum  was  zwaar  getroffen  tijdens  de  tweede  wereldoorlog.  Na  de  “wende”  werd  het 
museum ondergebracht in een nieuw gebouw en werd in 1995 opnieuw geopend , nadat het 
27 jaar gesloten was. 
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Er is een gevarieerde permanente 
collectie te zien  over verschillende 
verdiepingen.  In  de  kelder  heeft  de  Ark 
van Noah zijn anker gegooid en biedt een 
overzicht  van  de  wereldwijde  bedreiging 
van de biodiversiteit. Wij hebben ook een 
kijkje  mogen  nemen  achter  de  coulissen 
van het museum, waarbij het 
laboratorium van de taxidermisten beslist 
de moeite waard was om te bezoeken. Er 
werd  ons  een  vakkundige  uitleg  gegeven 
over hoe allerhande preparaten van 
dieren, insecten en vogels werden 
gemaakt.  Hier  gaat  vaak  heel  wat  studie 
aan vooraf, gevolgd door heel wat 
precisiewerk waar men soms dagen/weken mee bezig is om tot een goed resultaat te komen. 
Maar de opgezette preparaten mogen dan ook wel gezien worden, en blijven goed bewaard 
voor de volgende generaties. 
Enkele voorbeelden van opgezette preparaten van fazanten : 

 
    

  

  

Blyth Tragopan – Borneo kuifloze vuurrugfazant– Witte oorfazant – Palawan pauwfazant 
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Chinese glansfazant - Lophophorus lhuysii 
 
In de - niet publieke - wetenschappelijke collectie van het museum zijn er nog veel 
fazantachtigen  te  bezichtigen  waaronder  ook  een  tweetal  van  de  originele  importdieren  uit 
Hanoi Zoo van de Vietnamese fazanten. Met de goedkeuring van directeur Matthias 
Hartmann  hebben  we  ook  deze  dieren  kunnen  fotograferen.  Merendeel    van  de  aanwezige 
fazanten  in  het  museum  zijn  afkomstig  uit  de  collectie  van  Christian  Möller,  eveneens 
woonachtig in Erfurt. 
Daarna was het tijd om ons hotel op te zoeken en ons wat op te frissen. ’s Avonds was er een 
gezamenlijk avondmaal voorzien , zodat er volop tijd was om de vele bekenden uit Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Tsjechië en de Benelux opnieuw te ontmoeten. Alleen was 
het bier er te lauw naar onze goesting, zodat velen afzakten naar de gezellige terrasjes in de 
binnenstad voor een frisse pint. Waarna er verder werd gekeuveld en vele ervaringen van het 
voorbije kweekseizoen werden uitgewisseld.  
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Op  zaterdag  10  september  werd  er  met  140  personen  samengekomen  bij  de  alom  bekende 
collectie van Christian Möller, waar Heiner Jacken ons welkom heette. 
 

Christian is een professionele kweker van 
fazanten en andere hoenderachtigen sinds 
1957,  in  het  tijdperk  van  de  voormalige 
DDR.  In  1974  heeft  hij  op  de  huidige 
locatie  zijn  farm  verder  uitgebouwd  op 
een oppervlakte van 75 are met ongeveer 
150 volières. Hij houdt voornamelijk 
fazanten, parelhoenders, alsook 12 
soorten hokko’s en goeans.  
Hij heeft in de voorbije decennia 
wildvangvogels van de meeste 
ondersoorten van de edelfazanten 
(Phasianus) rechtstreeks geïmporteerd uit 
de thuislanden in Centraal Azië. Zijn 

mooie collectie edelfazanten  is wel altijd een beetje zijn handelsmerk geweest. Door zijn vele 
contacten  achter  het  IJzeren  Gordijn,  kon  hij  meerdere  soorten  wildvangdieren  bekomen, 
waaronder  ook oa bruine oorfazanten. In Erfurt werd met de meeste soorten goed gekweekt, 
en zijn nafok werd verder verspreid naar dierentuinen en particulieren in ruim 40 landen. 
 

  
 Wij  zijn  voor  eerst  met  Christian  Möller  in  contact  gekomen 
via  zijn  goede  vriend  Dieter  Arnolds  –  zaliger,  ergens  midden 
de  jaren  80.  Dit  resulteerde  in  een  tweetal  bezoekjes  aan  de 
collectie in Erfurt, waarbij we de tweede maal naar België zijn 
teruggekomen  met  een  koffer  vol  met    jonge  fazanten:  bruine 
oorfazanten, mikado- en glansfazanten. Deze nieuwe 
bloedlijnen waren meer dan welkom om een halt toe te roepen 
aan inteeltproblemen die toen ook al aan de orde waren. 
Ondertussen zijn we alweer 30 jaren verder en is Christian een 
kranige  zeventiger  geworden,  die  nog  altijd  elk  jaar  enkele 
honderden jonge fazanten fokt en deze naar alle uithoeken van 
de wereld verstuurt. 
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Siro Serena  - CH   Peter Holsheimer  - NL Tim Lovel - UK 
glundert met zijn nieuwe aanwinst zag dat het goed was  aandachtige luisteraar 
  
 
 
In de namiddag werd het dagprogramma verdergezet in de conferentiezaal in het centrum van 
Erfurt met een opeenvolging van lezingen. Waaronder : 

Phasianus colchicus zarudnyi  Phasianus colchicus karpowi     
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1) Infectieziekten bij hoendervogels door Dr. Jeannine Kröll 
2) Edwards-fazantenproject update door Heiner Jacken 
3) Houden en kweken van Borneo Pauwfazanten door John Corder 

 
John  Corder  heeft  tijdens  zijn  presentatie  een  uitvoerig  overzicht  gegeven  van  de  vele 
problemen waar hij mee af te rekenen had bij het houden en kweken van Borneo 
Pauwfazanten. Naar verluid zijn BPF veel stressgevoeliger dan andere soorten pauwfazanten. 
Vooral wanneer er vogels verplaatst worden moet men bijzonder waakzaam blijven , zowel 
bij jonge kuikens als bij volwassen vogels. Ook veranderingen in hun leefomgeving kan de 
vogels stress geven  en voor sterfte zorgen.  
De eerste dagen na het kippen zijn ook cruciaal 
omwille van oa  problemen met 
voedselopname. Er zijn blijkbaar nogal wat 
jonge kuikentjes die sterven na 1 week. 
Verschillende  vogels  zijn  onderzocht,  doch  de 
precieze oorzaak heeft men nog steeds niet 
kunnen achterhalen. 
De voordracht zorgde voor heel wat controverse 
over  de  gebruikte  opfokmethodes.  Vanuit  de 
zaal ontstond er een levendige discussie waarbij 
werd  stilgestaan  bij  een  aantal  voedings-  en 
veterinaire  aspecten  die  mogelijk  aan  de  basis 
kunnen liggen van deze problematiek. 
Ervaringen  werden  uitgewisseld  en    er  werden 
een aantal suggesties naar voor geschoven voor het volgende kweekseizoen. 
Na  afloop  werd  John  bedankt  met  een  aandenken  uit  de  handen  van  Simon  Bruslund, 
voorzitter van WPA Duitsland ( zie foto boven) 
Het  dagprogramma  werd  besloten  met  afzonderlijke  bijeenkomsten  van  de  verschillende 
Focus groepen. Ondertussen was de temperatuur in de conferentiezaal behoorlijk opgelopen, 
het bier was er nog altijd lauw, zodat velen  de  koelere terrasjes in de binnenstad zijn gaan 
opzoeken, voor een fris pintje en een avondmaal in het gezelschap met vrienden en bekenden. 
Dit sociale gebeuren zorgt ervoor dat we ook de volgende jaren graag terugkomen bij onze 
oosterburen. 
Op  zondag  was  er  ook  nog  een  bezoek  voorzien  aan  het  Zoopark  Erfurt,  maar  wij  (  Dirk 
Callebaut, Harry Das, Firmin en Ivan Roels) hebben besloten om terug huiswaarts te rijden. 
 
Ivan Roels    foto’s Ivan Roels, Jaak Janssen, Ariel Jacken, Manfred Präsch 
      http://www.fasanerie-erfurt.de 
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Nieuwsflitsen 
 
De redding van de Edwards-fazant blijft de eerste prioriteit voor WPA.  
Zoals beloofd geven we hier een stand van zaken na het bekend worden van de resultaten van 
het grote DNA-onderzoek. De aanwezigen op onze fazantendag hebben veel van dit verhaal 
uiteraard al uitgebreider gehoord.  
In het totaal zijn er nu 163 stalen onderzocht:  
• 70 Edwards-fazant : 49 uit de Europese populatie, 6 uit USA, 9 van Japan en 6 van ZO-Azië 
namelijk 2 van Vietnam + 4 van Cambodia  

• 37 Vietnam-fazanten: 31 van Europa en 6 uit Vietnam  

• 1 staal van een opgezette Keizerfazant (Vallen)  

• 14 stalen van hybriden Edwards-fazant X Vietnam-fazant uit het kruisingsexperiment  

• 22 Swinhoe-fazant: 17 uit Europa en 5 uit China  

• 19 Europese Zilverfazanten van 3 ondersoorten: nycthemera, jonesi en berliozi.  
 
Hieruit blijkt  
• dat Edwards- en Vietnam-fazant sterk verwant zijn  

• dat er in de Edwards- en Vietnam-populatie:  
– geen duidelijke verschillen zijn tussen Europa, USA en Japan  

– dat sommige verloren allelen nog aanwezig zijn in de Vietnam-fazanten populatie  

– dat de kruising Edw x Hat de genetische diversiteit verhoogt 
• dat de vogels met afwijkende patronen in de veren (zie WPA Nieuwsbrief-2-2016 p 13-14) 
normale haplotypes en normale genotypes hebben en dus geschikt zijn voor het 
kweekprogramma 
 dat de genetische variatie binnen de populatie in beschermd milieu heel wat groter is dan 

aanvankelijk gedacht werd. 
 
Er kan dus nu over gegaan worden tot het selecteren van neo-founders op basis van  
– Relatedness = verwantschap: kweken met zo onverwant mogelijke dieren.  

– Beschikbaarheid: welke dieren leven nog en zijn niet te oud voor de kweek?  

– Overlevingskansen op lagere termijn: behoud van voldoende genetische variatie door 
verantwoorde stamboekvoering. Onderlinge uitwisseling moet er voor zorgen dat de 
nakomelingen van bepaalde kweekparen de populatie niet gaan overheersen. 
 
Voor dit alles zijn uiteraard ook kwekers nodig die de nodige ervaring hebben met de soort en 
die tevens bereid zijn de nodige verplichtingen (ook administratief) na te komen. 
Samenwerking tussen EAZA (EEP) = de zoowereld en WPA (ECBG) is zeker noodzakelijk. 
 
Het is ook zo dat bijna alle vogels die tot nu toe getest zijn geselecteerd werden op basis van 
de stamboekgegevens die Alain Hennache heeft bijgehouden sinds de jaren 90 van de vorige 
eeuw. We hebben weinig of geen informatie over hoe de de Edwards-f azanten gekoppeld en 
gekweekt zijn tussen de tijd dat ze in de jaren 20 zijn ingevoerd en het moment dat Alain met 
zijn ISB (Internationaal Stamboek) begon.  
Daarom heeft de ECBG een laatste ronde van het DNA onderzoek aanbevolen teneinde de 
geïnteresseerde leden van WPA de gelegenheid te geven om hun vogels te laten testen. De 
hoop bestaat dat hieruit bijkomende vogels zouden kunnen ontdekt worden die belangrijk 
zouden kunnen zijn voor de toekomstige stamboek- en introductieprogramma’s.  
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Het is natuurlijk zo dat heel wat Edwards-fazanten die door WPA-leden gehouden worden 
verwanten of ouders hebben die reeds getest zijn in het research programma en het is onnodig 
deze dieren opnieuw te testen. De stamboekhouders (Ivan Roels voor Benelux) kunnen 
daarover uitsluitsel geven. 
WPA-leden die hun vogels in deze laatste ronde laten testen kunnen dit onder twee 
voorwaarden: 
- de eigenaars aanvaarden dat indien hun dieren een belangrijke rol kunnen spelen in de 
toekomst van de soort, de stamboekhouder zal beslissen hoe ze gekoppeld worden en waar de 
nakomelingen geplaatst zullen worden; ze zullen uiteraard zelf ook bij de opbouw van de 
reddingspopulatie betrokken worden. 
-  de eigenaar verklaart zich bereid de kosten van 80 Euro per vogel zelf te dragen. 
  
Ludo Pinceel, Chairman van WPA Benelux en van het WPA Scientific Advisory Committee, 
<lpgalliformes@gmail.com>, zal ook deze laatste ronde coördineren. Wie interesse heeft kan 
hem direct per E-mail contacteren voor de praktische afspraken.  
De stalen en de vereiste vergoeding zullen in ieder geval voor eind januari 2017 binnen 
moeten zijn. Deze testronde zal enkel kunnen doorgaan als er voldoende WPA-leden binnen 
de Europese chapters bereid zijn extra dieren te laten testen. Indien er minder dan 10 stalen 
zouden zijn, vervalt het project en wordt het geld terug gegeven.  
 
Ook onze Focusgroepen hebben de voorbije periode niet stil gezeten. 
 
De Focusgroep Kraagfazanten blijft ijveren om de 5000-populatie in stand te houden en 
verder uit te breiden. Er werden zo'n 650 5000-ringen aangevraagd en alhoewel de kweek 
behoorlijk is verlopen, hebben alle jonge vogels alweer hun weg gevonden naar liefhebbers in 
binnen- en buitenland.  
De Lady Amherst-fazant blijft ons zorgenkind. Dank zij een liefhebber uit Duitsland hebben 
we een paar jonge dieren bekomen van een stam die meer dan 20 jaar oud is en die goede 
kenmerken vertoont. Als ze volgend jaar volledig op kleur gekomen zijn zullen we de zaak 
evalueren. We blijven dus hopen en zoeken.  
 
De Focusgroep Tragopanen ontving zoals aangekondigd de resultaten van de negende ronde 
van het Tragopan DNA project. De resultaten van 50 onderzochte dieren waren vergelijkbaar 
met die van de vorige rondes: 3 van de 22 onderzochte Cabot's bleken niet zuiver, 6 van de 19 
Satyr's en 1 van de 9 Temminck's. Soortzuivere Satyr tragopanen blijven dus het moeilijkst te 
vinden en het is dan ook van enorm belang dat zij die over zuivere (= geteste) kweekparen 
beschikken, hun jongen ringen met TR-ringen. Zoniet gaat de nafok voor het stamboek 
verloren. Jammer genoeg is de vraag naar zuivere vogels momenteel nog steeds veel groter 
dan het aanbod. Er wordt nog afgewacht of er voldoende belangstelling is voor een tiende 
ronde. 
 
De Focusgroep Pauwfazanten kent een doorstart. Zoals in vorige nieuwsbrief medegedeeld 
heeft Michaël van Duijnhoven zich bereid verklaard de leiding van deze groep in de toekomst 
op zich te nemen. Hij stelt zich hier aan jullie voor als volgt: 
Mijn naam is Michaël van Duijnhoven en sinds enige tijd ben ik de nieuwe coördinator van de 
focusgroep pauwfazanten. Ik ben sinds mijn vroegste jeugd gepassioneerd voor alle soorten 
Galliformes en met name voor pauwfazanten. Ik kweek met 6 soorten en de dieren geven me 
elke dag weer veel plezier! 
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Mijn voorganger Peter Paul van de Lugt heeft, naast veel ander goed werk een inventarisatie 
gemaakt van welke soorten door welke liefhebbers worden gekweekt. Dit is een zeer goed 
startpunt! Voor 2017 staan de volgende onderwerpen op de agenda: 
- uitbreiden van de inventarisatie pauwfazanten met de situatie bij andere landen en WPA-
chapters, zodat we een goede basis hebben. 
- inventariseren raszuiverheid van de Maleise pauwfazanten door middel van DNA analyses 
-opzetten stamboek voor Maleise-, Bronsstaart-, Germain- en Rotschild-pauwfazanten. 
 
Ik wil andere enthousiaste liefhebbers die een bijdrage willen leveren, oproepen te reageren. 
Alle hulp is welkom! 
Contacteer 
Michael van Duijnhoven 
Mdu@ns-quality.nl 
0031653659502 
 
En er is een nieuwe Focusgroep in de maak: de Focusgroep oorfazanten. 
 
Veldonderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat het 
aantal bruine oorfazanten in 
het natuurlijk leefgebied in 
Noordoost China dramatisch 
aan het afnemen is. 
(ref: BirdLife International 
(2001) Threatened Birds of 
Asia The BirdLife 
International Red Data 
Book )  
 
 
Op aanraden van de Galliformes TAG (Taxon Advisory Group) van EAZA (European 
Association of Zoos and Aquaria) wordt deze soort sinds kort als prioritair beschouwd, en 
wordt aan de  deelnemende dierentuinen aanbevolen om ze terug op te nemen in hun 
collecties en om met de soort te fokken. Tijdens een bijeenkomst van de ECBG te Favières 
(Baie du Somme) in oktober 2015 is de idee ontstaan dat ook wij privé-kwekers in onze 
collecties tenminste een aantal volières ter beschikking zouden houden voor deze en andere 
bedreigde soorten. Wij hebben immers een enorm potentieel aan ervaring in het houden en 
kweken van fazanten. Sinds de eeuwwisseling hebben we ook al heel wat ervaring opgedaan 
rond stamboekwerking en zijn we er ook in geslaagd om moderne DNA technologie in te 
schakelen ter ondersteuning van de projecten. ( Tragopanen  TR-programma, Edwards-fazant 
project). Via de talrijke Focusgroepen hebben we ook bewezen dat we goed kunnen 
samenwerken met andere organisaties zoals Aviornis over de grenzen heen, waarbij we elkaar 
versterken in het uitvoeren van een aantal gemeenschappelijke doelstellingen. 
Tijdens de laatste bestuursvergadering  van WPA Benelux van augustus 2016 zijn er een 
aantal concrete actiepunten naar voor geschoven: 

- In kaart brengen van de aanwezige bloedlijnen in Europese collecties 
- Samenstellen van nieuwe fokparen met beschikbare nafok voornamelijk van 2016 
- Overgaan tot het oprichten van een nieuwe Focusgroep oorfazanten 
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De ervaring leert dat het oprichten van een Focusgroep rond een dergelijke soortengroep, 
meestal de interesse bij onze liefhebbers doet toenemen. Ondertussen zijn we drie maanden 
verder en is er al heel wat gebeurd: 

- In België zijn er de voorbije 3 maanden 17 jonge bruine oorfazanten ingevoerd uit 
Ierland, Schotland, Tsjechië en Nederland. Met vogels uit Benelux collecties zijn er 13 
nieuwe fokparen samengesteld, en geplaatst in collecties in België (5), Nederland (2), 
Frankrijk (2) en Tsjechië (1)  

- 12 privé kwekers hebben zich al gemeld om deel te nemen aan een gezamenlijk 
kweekprogramma -  6 personen uit de Benelux willen actief deelnemen aan het 
oprichten van een nieuwe focusgroep. 

De eerste stappen zijn dus al gezet in een snelvaart- tempo. Via deze nieuwsbrief willen we 
graag een oproep richten aan al onze leden die interesse zouden hebben om a) deel te nemen 
aan een gemeenschappelijk kweekprogramma of  b ) actief wensen deel te nemen aan 
Focusgroep oorfazanten – in wording.  Wij verwelkomen graag nieuwe enthousiaste 
medewerkers. Graag melding via secretariaat WPA Benelux. 
 

 
23st ECBG vergadering op 09-09-16, te Erfurt. 

 Census update: er zijn problemen met de domeinnaam van de huidige census website 
en momenteel wordt onderzocht of de census niet gewoon een pagina op de WPA 
website kan krijgen. 

 Edwards-fazant: zaken die nog moeten nagekeken worden: 
o Welke zijn de geslachten die bij de veerstalen uit de USA horen.? 
o Of er in de toekomst mogelijkheden zijn om dieren uit te wisselen met Japan of 

USA (Zoo to Zoo transport) 
o Kijken of de 19 geselecteerde neo-founderparen nog vruchtbaar, of in leven 

zijn. 
o Waar naartoe met jongen die uit deze koppels gekweekt worden, welke 

liefhebbers komen in aanmerking? Kunnen er hiervan naar Vietnature? 
 WPA HQ heeft 10000£ extra gereserveerd voor het Edwards-project, zodat het totaal 

op 20000£ komt, om het project met Vietnature op te starten in Vietnam (Prime 
pumping). Vietnature is ook van plan om schoolcampagnes te beginnen om de situatie 
van de Edwards- fazant in het daglicht te stellen. 
De zoo van Berlijn heeft inmiddels jaarlijks 5000€ toegezegd aan Vietnature, waarvan 
de eerste schijf zal gebruikt worden om cameratraps op te stellen en zo verder te 
zoeken naar Edwards’s in het wild.  

 Maleisische pauwfazant: er wordt nu toch een overgerepresenteerd koppel geruild 
met een koppel uit de privé, om zo nieuw leven te blazen in de genetisch enge 
stamboek-populatie. 

 Borneo pauwfazant: er is wat navraag gebeurd rond de genetische basis van de 
Borneo pauwfazanten in Singapore, maar daar bleken geen gegevens te zijn van voor 
2004. De populatie wordt daar in beschermd milieu gekweekt sinds 1983 en is gestart 
met 7 founders. Momenteel worden ze in de UK op 2 plaatsen gekweekt en zijn er 5 
nieuwe koppels samengesteld. 
Singapore vraagt nu aan WPA om zelf met een voorstel te komen om de jonge dieren 
te plaatsen. Tot de mogelijkheden zouden dierentuinen kunnen behoren, indien zij 
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verblijven hebben die aan het broedleencontract voldoen en reeds ervaring hebben met 
Maleisische pauwfazant. Ook private kwekers op het continent zouden in aanmerking 
kunnen komen, maar dan onder strikte voorwaarden. 

 Birmese Humefazant: in Oostenrijk werden dit jaar 23 jongen gekweekt uit 1-2 
Birmese Hume’s. Hiervoor zullen zij een stamboek opmaken voor alle koppels en 
houden zij 3 hanen in surplus. Momenteel blijven alle dieren in beheer van WPA-
Oostenrijk tot er een voldoende grote populatie is opgebouwd. Er zal geprobeerd 
worden nog een extra koppel uit Thailand in te voeren, samen met twee paar 
Argusfazanten. 

 EAZA TAG: omdat EAZA geen commerciële activiteiten meer duldt, wordt 
samenwerking met de private sector een probleem. WPA als organisatie is wel lid van 
EAZA en ECBG kan als partner erkend worden, maar dan zal in de toekomst veel met 
broedleencontracten gewerkt moeten worden. WPA’s focusgroepen kunnen betrokken 
worden via ECBG en dieren zoals Cabot’s kunnen dan mogelijks vergoed worden aan 
de kweker vanuit een conservatie bijdrage die dierentuinen storten aan ECBG. 

 

 
Lidmaatschap  2017 
 
Het is ook weer bijna tijd om je lidmaatschap voor 2017 te vernieuwen door een storting of 
overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
  
voor het jaar 2017 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 
Gewoon lidmaatschap :  25 Euro  mits betaling voor 31 januari 2017, daarna 27 Euro 
Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 
Conservation-lid : 115 Euro 
 
1093646 ING-bank Nederland  
 
IBAN  NL62INGB0001093646  
BIC  INGBNL2A  
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
  
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2017 vermelden 
 

Nieuwe leden 
 
Jacobs Tom    België 
Peters JJCM   Nederland 
Voets Piet   Nederland 
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Agenda  
 

 18 maart 2017 jaarvergadering WPA-Benelux te Geel  
 21 april 2017 ECBG-meeting te Ardtaraig 
 8-10 september 2017 te Arnhem: ECBG vergadering en Joint Meeting van WPA 

Benelux, UK en Duitsland met onze fazantendag op zaterdag 9 september 
 

Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 
secretariaat. 
 
 

Meet the pheasant-elect:  
Bird sporting 'Donald Trump's hairstyle' soars to internet fame 

 
Een Goudfazant is een ster in China geworden en lokt honderden bezoekers aan, omdat 
mensen vinden dat hij dezelfde kuif heeft als Donald Trump. 

Foto's van het dier werden gedeeld op de Chinese sociale media, nadat een journalist uit  
Hangzhou een foto van de mannelijke vogel nam en wees op de  'opvallende gelijkenis' 
tussen hem en de President-elect. 

 

De vijfjarige goudfazant is te bewonderen in het Hangzhou Safari Park in de provincie 
Zhejiang. 

 


